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Tisztelt Ügyfeleink!
Jelen hírlevelünkben a legfrissebb adó vonatkozású hírekről szeretnénk Önöket tájékoztatni.
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Késedelmi pótlék lekérdezése

A 2013. augusztus 8-án megjelent NAV tájékoztató szerint azon adózók számára, akik
2013. évben elektronikus úton nyújtották be bármilyen bevallásukat vagy adatszolgáltatásukat, a NAV nem küld papíralapú folyószámla-kivonatot és pótlék értesítőt. Ezen
adózók az Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül, az eBEV-szolgáltatásokon
belül elérhető folyószámla lekérdező felület segítségével folyamatosan megtekinthetik
a NAV-nál vezetett folyószámlájuk állapotát. A 2012. évre vonatkozó késedelmipótlékfizetési kötelezettségről pedig augusztus 5-től tájékozódhatnak.
Amennyiben a lekérdezett adatokkal kapcsolatban bármilyen észrevétel felmerül, azt
vagy személyesen az illetékes adóigazgatóság ügyfélszolgálatán, vagy írásban a „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány segítségével lehet megtenni.
Egyedi telefonos felvilágosítást kizárólag a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül (a TEL elnevezésű nyomtatványon igényelhető) ügyfél azonosító számmal együtt lehet kapni.
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SZÉP kártya felhasználás kiterjesztése

2013. július elsejei hatállyal módosult a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó 55/2011. (IV.12) számú Kormányrendelet. A módosításnak köszönhetően megnő az alszámlák közötti átjárhatóság. Július elsejét követően - a szálláshely-szolgáltatás kifizetéséhez hasonlóan - a gyógyfürdő- és strandbelépőért is lehet
a SZÉP kártya mindhárom alszámlájáról fizetni. Szintén fontos változás, hogy a rendelet
hatályba lépésével a szálláshelyen igénybe vehető minden szolgáltatás díja kiegyenlíthető a SZÉP kártya szálláshely alszámlájáról; például már masszázsért, kozmetikai
kezelésért, valamint a félpanziós ellátásért is lehetséges a SZÉP kártya szálláshely
alszámlájáról rendezni a számlát. Újdonság továbbá, hogy június 14-től a sportrendezvények részvételi díját, így pl. futóversenyek nevezési költségét is, kifizethetjük SZÉP
kártyánkkal. A rendelet módosítása a kártyakibocsátás feltételeivel kapcsolatban is
megfogalmaz új bejelentési szabályokat.
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Útdíj – szállítmányozói terhek csökkentése

Mint már hírlevelünk júniusi kiadványában említettük, a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után fizetendő, használatarányos e-útdíj bevezetésével kapcsolatban a Kormány a szállítmányozók terheinek csökkentése érdekében
kompenzációs intézkedéseket helyezett kilátásba, mely ígéret a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény megváltoztatásával valósul meg. Ennek 40/A paragrafusa értelmében július elsejétől a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, használatarányos útdíj 7,5%-a levonható a helyi iparűzési adó alapjából. További könnyítés, hogy
szintén július 1-jei hatállyal a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII sz. törvény is változott: A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű teherautók, nyerges vontatók és autóbuszok gépjárműadója 1.200 forintról 850 forintra csökkent megkezdett 100
kilogrammonként.
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OLDAL 2
Késedelmi pótlék lekérdezése
SZÉP kártya felhasználás
kiterjesztése

A magánszemélyek lakhatásának biztosítása érdekében augusztus elsejei hatállyal
változott a Személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 7.21 pontja.
A korábbi rendelkezéssel ellentétben már nemcsak a deviza alapú, hanem a forint alapú kölcsönszerződések esetén is adómentessé válik a lakáson alapított zálogjog által
biztosított követelések elengedése. További könnyítés, hogy most már nem feltétele az
adómentességnek az egy főre eső jövedelem mértéke illetve, hogy árverést követően
kerüljön sor a követelés elengedésére. Az új rendelkezés csak az egyenlő elbánásban
részesítő elv betartását és a tartozás-elengedés független felek közötti létrejöttét írja
elő. 2013. június 30-i hatállyal hasonló indokkal változott az Illetékekről szóló törvény
17. § (1) bekezdésének o) pontja is, miszerint az illetékmentesség kiterjed a pénzügyi
intézmények által elengedett valamennyi követelés elengedésére, amennyiben a követelés elengedése az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján történik,
és az szja törvény szerinti független felek között valósul meg.
5

Útdíj – szállítmányozói terhek
csökkentése
Lakásmentő intézkedések
Tevékenységi körök bejelentése
Késedelmi kamat változása
Belföldi összesítő adatainak lekérdezése
Közösségen belüli szállítmányozás igazolása

Lakásmentő intézkedések

Tevékenységi körök bejelentése

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2013. február elsejétől a Cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. számú törvény módosításának értelmében a
cégek főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit a mindenkor hatályos
TEÁOR nómenklatúra szerint kell bejelenteni, ami az egyablakos rendszerben az adóhatóság elektronikus értesítése alapján történik. Mindez a gyakorlatban azt eredményezi,
hogy a NAV automatikus adatszolgáltatásának köszönhetően korábban bejegyzett tevékenységi körök eltűntek a cégkivonatból, amennyiben azok az adóhatóságnál vezetett
törzsadatok körében eddig nem szerepeltek. Amennyiben tehát a cég tevékenységi köre
változik, vagy az automatikus adatcsere miatt hiányos, így azt a jövőben a T201T számú
adatlapon az adóhatóságon keresztül lehet módosítani.
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Késedelmi kamat változása

Ügyfeleink napi ügymenetét is érintő szintén fontos változás, hogy a Polgári törvénykönyv 301/A paragrafusa 2013. július elsejével megváltozott, melynek eredményeként
gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a félév 1. napján érvényes
jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összege, szemben az eddigi plusz 7%-kal, tehát
jelenleg a késedelmi kamat 4+8=12%. Az új szabályt a jövőre hatályba lépő Ptk. is átveszi. A változás alapvetően a számlázást érinti, hiszen amennyiben a számlán konkrét
számadatok kerülnek feltüntetésre a késedelmi kamatot illetően, így azt a módosítás
értelmében változtatni szükséges. Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a jegybaki
alapkamat mértéke 2013. július 24-től 4,00%-ra csökkent, melynek további csökkentése
várható.
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Belföldi összesítő adatainak lekérdezése

Mint már januári és februári hírleveleinkben említettük, 2013 januárjától a legalább 2
millió forint áfa tartalmú ügyletekről az áfa bevallásban külön számot kell adni. Az Art
175. § (15) bekezdésének július 1-jétől hatályos d) pontja értelmében az adóalany az
általa befogadott számlák tekintetében más adózó által teljesített összesítő jelentés
adataihoz hozzáférhet és ellenőrizheti, hogy az általa befogadott számlával kapcsolatban a számlát kibocsátó eleget tett-e jelentési kötelezettségének.

www.leitnerleitner.com

KIADó/PUBLISHER
Leitner + Leitner Tax Adótanácsadó Kft
Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center
Irodaház B/IV, 1027 Budapest
T +36 1 279 29-30
F +36 1 209 48-74
E office@leitnerleitner.hu
www.leitnerleitner.com

E hírlevélnek kizárólagos célja
az információnyújtás, ezért
semmilyen körülmények között nem
keletkeztet, illetve helyettesít
adó- vagy jogi tanácsadás keretein
belül nyújtott állásfoglalást. A
hírlevélben foglaltak alkalmazásával
kapcsolatban felelősséget nem
vállalunk.

mailingleitner
hungary
Legutóbbi adóváltozások
OLDAL 3/3 AUGUSZTUS 2013

Egy 2013. június 26-án megjelent NAV tájékoztató a belföldi összesítő jelentés adataihoz
történő hozzáférés menetéről ad pontos tájékoztatást: az Ügyfélkapun keresztül egyedi
azonosítóval és titkos jelszóval az „e-BEV szolgáltatások” linkre kattintva, azon belül
pedig a „Szolgáltatások” menüpontban lévő „Összesítő jelentés adatainak lekérdezése”
fülre kattintva érhetők el a fent említett adatok.
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Közösségen belüli szállítmányozás igazolása

2013. június 19-én szintén a NAV honlapján megjelent egy részletes tájékoztatás a közösségen belüli értékesítéssel kapcsolatban: „Termék más tagállamba történő kiszállításának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén”. A tájékoztató különös
jelentőséggel bír, hiszen az adóellenőrzések középpontjában egyre gyakrabban a közösségi ügyletek valódiságának igazolása áll, amit elsősorban a hitelt érdemlő szállítási
dokumentumokkal lehet alátámasztani. A tájékoztató a kiviteli igazolás általános összefoglalása mellett részletesen kitér az elfogadható kiviteli igazolásokra, az okmányok
kötelező adattartalmára, a kiléptetés tényét igazoló kiegészítő igazolásokra illetve arra
is, hogy az eladó miként követelheti vevőjétől a kiszállítást igazoló okmányokat. A tájékoztató szintén kitér arra, hogy nem elegendő, ha az okmányok rendelkezésre állnak,
hanem további követelményeknek (pl. minden adat fel van tüntetve és az adatok valósak) is meg kell felelni ahhoz, hogy az igazolás kiállja az ellenőrzés próbáját. A hitelt
érdemlő módon történő igazolás tehát azt jelenti, hogy az eset összes körülményeiből
egyértelműen és minden kétséget kizárható módon megállapítható a kiszállítás megtörténte.

Belföldi összesítő adatainak lekérdezése
Közösségen belüli szállítmányozás igazolása

¬¬¬
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük merülne fel,
kérjük, forduljon hozzánk az ismert elérhetőségeinken.
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